
 

 

 

 
REUNIÃO PÚBLICA DE CÂMARA DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

RESUMO DE DELIBERAÇÕES 

 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foram ratificados os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais autorizou a adjudicação do procedimento por 

concurso público com vista à instalação ou substituição de redes de abastecimento de água 

e de ramais de ligação no Município da Amadora, a desenvolver no ano de 2019, com o 

prazo de execução de 365 dias, aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, bem como nomeou a 

Coordenadora de Segurança em Obra e Diretora de Fiscalização da mesma. – SIMAS - 

Procedimento por Concurso Público com Vista à Instalação ou Substituição de Redes 

de Abastecimento de Água e de Ramais de Ligação no Município da Amadora – 

Adjudicação - Ratificação de Atos. 

 

A Câmara Municipal da Amadora ratificou os atos praticados pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS), através dos quais, autorizou a adjudicação do procedimento por 

concurso público com vista à remodelação de redes de águas residuais e pluviais no 

Município da Amadora, para os anos 2018 e 2019, com o prazo de execução de 360 dias, 

aprovou a minuta do contrato escrito, nos termos do disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, bem como nomeou a Coordenadora de Segurança em Fase de Obra e 

Diretora de Fiscalização da mesma. – SIMAS - Procedimento por Concurso Público com 

Vista à Remodelação de Redes de Águas Residuais e Pluviais no Município da 

Amadora, para os Anos 2018 e 2019 – Adjudicação – Ratificação de Atos. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o ato praticado pelo Conselho de 

Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de 

Oeiras e Amadora (SIMAS) através do qual, autorizou a suspensão do ato de consignação  

 



 

 

 

da empreitada, destinada à substituição das redes de saneamento no Alto da Barra, em 

Oeiras, até estarem reunidas todas as condições de início da mesma, designadamente no 

que se refere aos métodos técnicos construtivos previstos em Projeto com proximidade às 

edificações circundantes. – SIMAS - Suspensão do Ato de Consignação – Ratificação de 

Ato. 

 

A Câmara Municipal da Amadora aprovou o início do procedimento administrativo do 

Regulamento Municipal do Programa de Apoio ao Auto Realojamento – PAAR QL, pelo 

prazo de 10 dias úteis. - Regulamento Municipal do Programa de Apoio ao Auto 

Realojamento – Início do Procedimento. 

 

Relativamente ao Regulamento Municipal do Fundo de Coesão Social, foi pela Câmara 

Municipal da Amadora, aprovado a atribuição de apoio económico a dois residentes do Mu- 

nicípio, em situação de comprovada carência económica. - Regulamento Municipal do 

Fundo de Coesão Social. 

 

Pela Câmara Municipal da Amadora foi ratificado o despacho da Presidente datado de 

25.10.2018, através do qual autorizou as retificações às peças do procedimento ao abrigo 

do AQ_HL_2015, celebrado pela eSPap, I.P., por convite aos cocontratantes selecionados, 

por um período de 3 (três) anos, nos termos da ata do júri, bem como a prorrogação do 

prazo para a apresentação de propostas nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 64.º do 

Código dos Contratos Públicos. - Prorrogação do Prazo para a Apresentação de 

Propostas – Ratificação. 


